
 

 

       

 

 

 
  

 

 
                

 
Het bestuur van de Schelp wenst u allen  

een heel voorspoedig 2011 
                        

  
 

VAN DE VOORZITTER 
Namens het hele bestuur wens ik u allen 
een gezond, gelukkig en liefdevol 
Nieuwjaar. Een jaar waarin we vanuit DE 
SCHELP volop door zullen gaan met het 
bieden van warme en liefdevolle zorg in 
een huiselijke sfeer aan mensen in hun 
laatste levensfase en hun naasten.  
 
Een komend jaar waarin we het zonder de 
waardevolle bestuursbijdrage van Pieter 
de Vente zullen moeten stellen. Pieter was 
vanaf het allereerste begin betrokken bij 
alle stappen die we moesten zetten om tot 
een Hospice te komen en we hebben heel 
veel profijt gehad van zijn bestuurlijke 
deskundigheid, zijn ervaring en zijn 
creativiteit. En daarnaast hebben we 
kunnen genieten van zijn uitzonderlijke 
kooktalent tijdens de benefietdiners die 
voor ons werden georganiseerd door 
Cuisine Culinair Zaanstad, waar Pieter 
voorzitter van is. 

Pieter heeft halverwege het afgelopen jaar 
aangegeven, dat hij per 1 januari wilde 
stoppen als bestuurslid, wegens zijn 
nieuwe, drukke baan in Utrecht. En 
hoewel we het allemaal moeilijk vinden om 
hem als bestuurslid kwijt te raken, hebben 
we er wel begrip voor. 
Ook vanaf deze plaats wil ik Pieter 
hartelijk danken voor alles wat hij voor DE 
SCHELP heeft gedaan en betekend. 
 
In het najaar werden we verrast door een 
gulle gift van het Fonds NutsOhra 
Zorgsubsidies, met als doel de vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten. Onze 
evenementencommissie heeft van dat 
geld een fantastische dag georganiseerd 
in het Zaantheater, waarvan alle 
vrijwilligers volop hebben genoten. 
Vermeldenswaardig is hierbij, dat de 
verpleegkundigen uit ons vaste Evean-
team die dag de taken van de vrijwilligers 
hebben overgenomen. Dit is voor ons, als 
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bestuur, weer eens te meer het bewijs dat 
de onderlinge verhoudingen binnen de 
Schelp eveneens warm en hartelijk zijn.  
 
GARAGE (zie bovenstaande foto) 

Ook in het najaar is onze garage volledig 
verbouwd en geïsoleerd en daarmee 
omgetoverd tot een ideale en ruime 
berging. Tot nu toe was het lastig om het 
huis opgeruimd te houden door het grote 
tekort aan bergruimte. Dit probleem is nu 
gelukkig opgelost, dankzij de gift van het 
Inntel en de opbrengst van het 
benefietdiner van Cuisine Culinair 
Zaanstad, in april j.l. 
 
Elders in deze nieuwsbrief vindt u een 
overzicht van alle giften en gaven die ons 
ook de afgelopen periode weer ten deel 
zijn gevallen. Wij danken allen die ons op 
deze manier ondersteunen van harte. 
Zoals u weet worden wij slechts voor de 
helft van de jaarlijkse exploitatie 
gesubsidieerd, voor de rest zijn we 
afhankelijk van onze donateurs en 
sponsors.  
 
Voor nu wil ik het hier graag bij laten. In de 
loop van het voorjaar kunt u ons 
(financieel-) jaarverslag 2010 verwachten. 
Mocht u eerder vragen of opmerkingen 
hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact 
met ons opnemen. Op onze website 
www.hospice/zaanstreek.nl vindt u alle 
informatie. 
 
Met hartelijke groeten, 
Anja de Vries 
voorzitter  
 

 
Verbouwing van de garage 

 

OVERZICHT GIFTEN 

Aan de stroom giften komt gelukkig nog 
steeds geen einde. Sinds de vorige 
nieuwsbrief hebben wij van onderstaande 
personen, kerken, fondsen en bedrijven 
een bijdrage mogen ontvangen.  
De families, heer en/of mevrouw: 
De Roo (de Vries), Van de Park-Lampe, 
van Bergen, Van Lenten, van der Worp, 
Reuzenaar, Wouters, Heermans, 
Meekers, Honingh, Van ’t Veer. 
Verder van de volgende Kerken: R.K. 
Parochiale Caritas Instellingen (diverse 
locaties) in de Zaanstreek, NH-Kerk Jisp, 
Evangelisch Lutherse Gemeente, 
Doopsgezinde Kerk Koog / Zaandijk/ 
Westzaan, Protestantse Kerk Wormerveer 
en Zaanstad Ecclesia. 
Zeer onlangs ontvingen wij wederom een 
gulle gift van het Middelbusker-Stevens 
Fonds. 
Een personeelsdelegatie van Parteon 
overhandigden ons een cheque. Het 
personeel had gekozen voor een donatie 
aan drie goede doelen (de Schelp was 
hier één van) in plaats van voor het 
traditionele kerstpakket.  
Wij zijn alle bovenstaande personen, 
bedrijven, kerken en fondsen dan ook zeer 
erkentelijk en danken hen voor hun giften. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERINNERINGSBIJEENKOMST  
Op 30 november j.l. is er voor 
nabestaanden en vrijwilligers de 3e 
herinneringsbijeenkomst georganiseerd 
om de gastbewoners te herdenken, die 
tussen januari en juli 2010 in de Schelp 
zijn overleden. De warme sfeer, zorg en 
betrokkenheid die de Schelp uitstraalt, 
was ook voelbaar op deze bijeenkomst. 
Er waren 21 families uitgenodigd en de 
belangstelling was groot. 
 
 

http://www.hospice/zaanstreek.nl


 

 

       

 

 

 
  

 

 
 
BIJZONDERE ONTMOETINGEN 
En dit was er weer zo één.  
Een bijzondere ontmoeting met iemand 
die je raakt en die maakt dat je weet 
waarom je werk zo bijzonder is. 
Ze hadden het er samen over gehad toen 
het afscheid nemen wel dichtbij kwam. 
“Als ik dood ga dan wil ik niet allemaal 
bloemen op mijn kist, ja, wel die van jou 
en de kinderen, maar voor de rest niet”, 
zei de man. “Dat vind ik jammer van al die 
mooie bloemen en van het geld dat 
daarna zo maar weg is. We kunnen dit 
geld beter aan een goed doel doneren”. 
Daar waren ze het beiden over eens. 
En dan staat ze daags, nadat ze definitief 
afscheid heeft moeten nemen van haar 
echtgenoot, voor de deur van het hospice. 
“Ik kom het geld overhandigen wat er 
gedoneerd is bij het afscheid van mijn 
man”, zegt ze. 
Slik. 
“Kom binnen, koffie”?  Ik weet niet zo goed 
wat ik moet zeggen omdat het me zo 
ontroert. Ze wil eigenlijk ook zelf wel weten 
hoeveel er is opgehaald en we beginnen 
met tellen en ondertussen doet ze haar 
verhaal, dat er zoveel mensen op het 
afscheid waren dat heeft haar goed 
gedaan. 
“Hij heeft veel betekend voor anderen”, 
hoorde ze op zijn afscheid en dat is een 
mooi geschenk. 
Stilletjes tellen we door en komen op een 
ongelofelijk mooie bedrag van 600 euro. 
“Het is jullie gegund” zegt ze want jullie 
doen mooi werk, en na drie zoenen van 
mij gaat ze weer weg. 
Ontroerd en met een pot geld in mijn hand 
blijf ik achter. 
Anita Gaal, coördinator 
 

VRIJWILLIGERS 
Naast zorgvrijwilligers zijn er ook veel 
anderen die zich geheel belangeloos 
inzetten voor de Schelp. Zoals o.a. de 
leerlingen van een ZMLK-school. Zie de 
volgende foto. 
 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de website 
(www.hospice-zaanstreek.nl). 

 

 
 
De tuinploeg van de ZMLK-school aan het werk 

 
 

FOTO-IMPRESSIE VAN DE VRIJWILLIGERSDAG: 
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Workshop sierraden maken 
 

http://www.hospice-zaanstreek.nl/

